
 

 

ANEKS NR 2 

z dnia 14 października 2016 r. 

do porozumienia z dnia 16 lutego 2015 r. 

w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice niektórych zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie 

utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Łodygowice oraz uchwałą nr II/27/2014 Rady 

Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie Łodygowice niektórych 

zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice 

zawarty w Żywcu pomiędzy: 

Powiatem Żywieckim, zwanym dalej Powiatem - reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żywieckiego 

z siedzibą w Żywcu, ul. Krasińskiego 13, NIP: 5532526018, w imieniu którego działają: 

1. Starosta Żywiecki - Andrzej Kalata 

2. Członek Zarządu - Józef Stopka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żywieckiego – Elżbiety Wątroba 

a 

Gminą Łodygowice, zwaną dalej Gminą - reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy – Andrzeja Piterę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Haliny Wajdzik. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze  zm.) w związku z art. 19 ust. 2 pkt. 3 i art. 20 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (j.t.  Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr III/23/2014 

Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łodygowice niektórych 

zadań Powiatu Żywieckiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na obszarze Gminy Łodygowice oraz 

uchwałą nr II/27/2014 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania Gminie 

Łodygowice niektórych zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Łodygowice oraz 

w nawiązaniu do porozumienia z dnia 16 lutego 2015 r. strony ustalają, co następuje: 

§ 1. W aneksie nr 1 z dnia 30 sierpnia 2016 r. do porozumienia z dnia 16 lutego 2016 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. Zmianie ulega pkt 3 w § 2, który otrzymuje brzmienie: „Gmina zobowiązuje się do zakończenia zadania 

najpóźniej do dnia 31.10.2016 r. i pokrycia z własnych środków kosztów przekraczających wysokość 

udzielonej dotacji”. 

2. Zmianie ulega pkt 1 w § 3, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin wykorzystania dotacji do dnia 

15.11.2016 r.” 
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3. Zmianie ulega pkt 3 w § 3, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin rozliczenia dotacji i zwrotu 

niewykorzystanej dotacji do dnia 30.11.2016 r.  Rozliczenie dotacji stanowić będzie sprawozdanie z realizacji 

zadania zawierające zestawienie kosztów, kopie umów i faktur”. 

4. Zmianie ulega pkt 4 w § 3, który otrzymuje brzmienie: „Dotacja wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu do dnia 30.11.2016 r.” 

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden 

egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

 

Powiat: Gmina: 

   

Starosta Żywiecki 

 

 

Andrzej Kalata 

 

 

 

Członek Zarządu 

 

 

Józef Stopka 

 

 

 

Skarbnik 

 

 

Elżbieta Wątroba 

Wójt 

 

 

Andrzej Pitera 

 

 

 

Skarbnik 

 

 

Halina Wajdzik 
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